GEMEENTERAAD: 26-06-2015
BEKENDMAKING: 01-07-2015

Subsidiereglement ter
ondersteuning van erkende
culturele verenigingen voor hun
infrastructuur
Artikel 1. Doel

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas lokaal erkende culturele
verenigingen ondersteunen om op het grondgebied Sint-Niklaas een
gebouw aan te kopen, te bouwen, te verbouwen, in te richten en/of
uit te rusten, en dit binnen de perken van het meerjarenplan en het
jaarlijks goedgekeurde budget.

Artikel 2. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
1° Lokaal erkende culturele vereniging
Een vereniging die ten laatste op 15 maart van het jaar waarin de
subsidie wordt aangevraagd lid is van de cultuurraad,
overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in
artikel 3 van het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende
culturele verenigingen voor hun jaarwerking (en in de statuten van
de cultuurraad). Zowel feitelijke verenigingen, verenigingen zonder
winstoogmerk als afdelingen van een landelijke koepelorganisatie
kunnen in aanmerking komen voor een erkenning.
2° Verbouwingswerken
Saneringswerken, zoals brandbeveiliging, sanitaire en elektrische
installaties, warmte- en geluidsisolatie, dakwerken, ... (gewone
onderhoudswerken zoals schilderen, behangen, herstellen,
verfraaien, ... komen niet in aanmerking).
3° Inrichting of uitrusting
De aankoop en plaatsing van goederen die onontbeerlijk zijn voor
het gebruik van de infrastructuur en die onroerend zijn door hun
aard of door bestemming (bv. ingebouwde keuken, vaste kast, vast
projectiescherm, podium, ingebouwd toestel, ...).

Artikel 3. Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie moet aan
volgende voorwaarden voldaan worden:
1° de aanvragende vereniging moet een lokaal erkende culturele
vereniging zijn;
2° bij aankoop of nieuwbouw moet de vereniging eigenaar zijn;
3° bij verbouwing, inrichting en/of uitrusting moet de vereniging
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beschikken over een geregistreerd huurcontract voor 3, 6 of 9 jaar,
met een nog lopende termijn van minstens 3 jaar op het ogenblik
van de principiële beslissing van het college van burgemeester en
schepenen;
4° als het gebouw door de vereniging gehuurd wordt, moet de
eigenaar schriftelijk toestemmen met de geplande werken;
5° de vereniging moet beschikken over de nodige vergunningen;
6° de infrastructuur moet gebruikt worden in functie van het
maatschappelijk doel van de vereniging en eventueel door andere
erkende verenigingen gebruikt kunnen worden onder bepaalde
voorwaarden die zijn vastgelegd in een tarief- en
gebruikersreglement;
7° deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere
subsidies.

Artikel 4. Bedrag en
berekeningswijze

De subsidie voor de aankoop, nieuwbouw, verbouwing, inrichting
en/of uitrusting bedraagt 50 % van de reëel verrichte uitgaven, met
een maximum per periode van 5 jaar van 1.240 EUR voor feitelijke
verenigingen en 7.440 EUR voor verenigingen zonder winstoogmerk
(vzw).

Artikel 5. Procedure
- Aanvraag

§1. De subsidie kan digitaal (indien onmogelijk: 03 778 33 30)
aangevraagd worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
Dit kan worden gedownload via de website van de stad Sint-Niklaas
of verkregen worden op de dienst OCV (Grote Markt 45, 9100 SintNiklaas).
§2. Bij de indiening van de aanvraag krijgt de aanvragende
vereniging een afschrift van het betreffende reglement.
§3. Het ingevulde aanvraagformulier wordt vóór de aanvang van de
werken (indien mogelijk ook voorafgaand aan een aankoop) samen
met een raming van de totale kostprijs (of aankoopprijs) ingediend
bij het college van burgemeester en schepenen.

-

Beoordeling en advies

§4. Het college van burgemeester en schepenen maakt de
subsidieaanvraag voor advies over aan de cultuurraad.
§5. In het kader van het subsidieonderzoek verbindt de aanvragende
vereniging zich ertoe een afvaardiging van de stad en de cultuurraad
rond te leiden tijdens een plaatsbezoek en de nodige toelichting te
geven.
§6. De cultuurraad maakt binnen de maand een advies over aan het
college van burgemeester en schepenen. Het advies gaat over de
wenselijkheid van het toekennen van de subsidie en over de timing.
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Het advies bevat daarnaast een voorstel van het subsidiebedrag.
§7. De gemotiveerde beoordeling en het advies van de cultuurraad
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.

-

Beslissing

-

Bewijsstukken

Artikel 6. Controle en sancties

§8. Het college van burgemeester en schepenen neemt daarna een
principiële beslissing over de subsidieaanvraag en vermeldt daarin
het subsidiebedrag, onder voorbehoud van de realisatie van de
geplande aankoop, nieuwbouw, verbouwing, inrichting en/of
uitrusting en onder voorbehoud van staving door bewijsstukken.
Deze principiële beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de
aanvrager.
§9. Volgende bewijsstukken zijn noodzakelijk:
- meest recente statuten (indien de vereniging een rechtspersoon
is);
- een eigendomsbewijs (bij aankoop of nieuwbouw);
- een geregistreerd huurcontract (bij verbouwing, inrichting en/of
uitrusting);
- aankoop- en/of betalingsbewijzen.

§1. Elke aanvragende vereniging moet zich onderwerpen aan
eventuele controles of vragen om toelichting. Indien uit onderzoek
blijkt dat de aanvragende vereniging onjuiste gegevens heeft
verstrekt, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies of in
voorkomend geval terugbetaling van de subsidie.
§2. Vrijwillig de infrastructuur verlaten:
Indien een vereniging die een subsidie voor haar infrastructuur heeft
gekregen, die infrastructuur vrijwillig verlaat vóór het einde van een
termijn van 9 jaar, moet de vereniging een deel van de subsidie
terugbetalen. De termijn van 9 jaar gaat in op de datum van de
uitbetaling van de hele subsidie of van het eerste deel van de
subsidie. Het terug te betalen bedrag wordt als volgt berekend: het
subsidiebedrag wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de
noemer 9 jaar is en de teller staat voor het aantal jaren dat de
vereniging vroeger dan de 9 jaar de infrastructuur heeft verlaten.
§3. Onvrijwillig de infrastructuur verlaten:
Indien een vereniging die een subsidie voor haar infrastructuur heeft
gekregen, die infrastructuur moet verlaten vóór het einde van een
termijn van 9 jaar en als in het huurcontract voorzien is dat de
uitgevoerde werken vergoed worden, moet de vereniging een deel
van de subsidie terugbetalen. De termijn van 9 jaar gaat in op de
datum van de uitbetaling van de hele subsidie of van het eerste deel
van de subsidie. Het terug te betalen bedrag wordt berekend zoals
vermeld in artikel 6, §2.
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Artikel 7. Beslissingstermijn

§1. Het college neemt een principiële beslissing over de aanvraag
uiterlijk 60 dagen na indiening van de aanvraag. De beslissing kan
ook vroeger worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn
wordt de subsidie geacht geweigerd te zijn.
§2. Indien het dossier onvolledig is, wordt dit binnen de 30 dagen
door de dienst cultuur gemeld aan de aanvragende vereniging met
de vermelding dat, en in welke zin, het dossier moet worden
aangepast.

Artikel 8. Uitbetaling

§1. De uitbetaling gebeurt via een overschrijving op de post- of
bankrekening van de aanvragende vereniging, na een controlebezoek door een afvaardiging van de stad en de cultuurraad en na
voorlegging van de bewijsstukken. De bewijsstukken kunnen
gefaseerd worden ingediend maar mogen op het tijdstip van de
indiening niet ouder zijn dan 2 jaar. Bij een gefaseerde indiening
van de bewijsstukken zal de uitbetaling ook gefaseerd lopen.
§2. De in het werkingsverslag ingevulde financiële gegevens zijn
bindend, tenzij anders wordt gemeld voor de datum van uitbetaling.
§3. Bij uitputting van het budget kan het college de uitbetaling
doorschuiven naar het volgend kalenderjaar. De subsidiedossiers
worden chronologisch afgewerkt, volgens datum van indiening van
een deel (bij gefaseerde uitbetaling) of het geheel van de
bewijsstukken.

Artikel 9. Communicatie

§1. Het subsidiereglement is gepubliceerd op de website van de stad
Sint-Niklaas.
§2. De aanvrager wordt binnen de 30 dagen schriftelijk in kennis
gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen met betrekking tot de toegekende subsidie.

Artikel 10. Algemene bepalingen

§1. Dit subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele
verenigingen voor hun infrastructuur treedt in werking op 1 juli
2015 en vervangt het vorig reglement met betrekking tot de
subsidiëring van culturele verenigingen voor hun infrastructuur, dat
door de gemeenteraad werd vastgesteld op 26 maart 1999 en werd
gewijzigd op 23 november 2001.
§2. Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.
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